
 
 З БА РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А  

 ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

 С І М Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  
  

РІШЕННЯ 

 

№ VIII/17/21        від 30 червня 2022 року 

 

Про намір передачі об’єктів нерухомого   

майна комунальної власності в оренду  

та включення їх до Переліку 

першого типу об’єктів  

оренди комунальної власності 

 

Керуючись статтями 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Законом України “Про оренду державного та комунального 

майна”, Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020р. № 483 

“Деякі питання оренди державного та комунального майна”, враховуючи 

звернення Збаразького міського комунального підприємства по благоустрою 

«Добробут» від 16.06.2022 № 207, висновки та рекомендації постійної 

депутатської комісії з питань бюджету, економіки, соціально-економічного 

розвитку та комунальної власності, з метою підвищення ефективності 

використання об’єктів нерухомого майна комунальної власності Збаразької 

міської ради, Збаразька міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Оголосити про намір передачі в оренду та передати в оренду шляхом 

проведення аукціону об’єкти нерухомого майна комунальної власності Збаразької 

міської ради згідно з додатком 1. 

2. Включити зазначені об’єкти до Переліку першого типу об’єктів оренди 

комунальної власності Збаразької міської ради. 

3. Зобов’язати Збаразьке міське комунальне підприємство по благоустрою 

«Добробут» як балансоутримувача майна здійснити переоцінку щодо нерухомого 

комунального майна, уклавши договір з сертифікованим суб’єктом 

господарювання:  



- будівлі і споруди дитячого майданчика парку ім. Бурляя ( кафе «Казка» з 

2-ма вхідними площадками), що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., 

Збаразький р.н. , м. Збараж, вул. Незалежності, буд. 12; 

- будівлі і споруди дитячого майданчика парку ім. Бурляя ( кафе – бар 

«Кава» з вхідною площадкою), що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., 

Збаразький р.н. , м. Збараж, вул. Незалежності, буд. 12; 

4. Збаразькому міському комунальному підприємству по благоустрою 

«Добробут» здійснити всі необхідні дії, пов’язані з передачею в оренду об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності, зазначеного в додатку 1 до цього 

рішення, шляхом проведення електронних торгів (аукціону) у порядку, 

визначеному чинним законодавством України. 

6. Дане рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті міської ради та 

електронній торговій системі. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, економіки, соціально-економічного розвитку та комунальної 

власності. 

 

Збаразький міський голова      Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 



 

Додаток 1 

рішення Збаразької міської ради 

№ VIII/17/21від 30 червня 2022 року 
 

Перелік об’єктів нерухомого майна комунальної власності, що включені до 

Переліку першого типу та підлягають передачі в оренду 

через проведення аукціону 
 

№ 

п/п 

Характери

стика 

об’єкта 

оренди 

Місцезнаход

ження 

об’єкта 

оренди 

Площа 

об’єкта 

оренди 

Термін 

укладен

ня 

договор

у 

оренди 

Інформація 

про цільове 

призначен

ня об’єкта 

оренди 

Балансоутр

имувач, 

адреса, 

код за 

ЄДРПОУ  

Орендодавец

ь, адреса, 

 код за 

ЄДРПОУ 

1. Кафе – бар 

«Кава» з 

вхідною 

площадкою 

47362, 

Тернопільськ

а обл., 

Збаразький 

р.н. м. 

Збараж, вул. 

Незалежност

і, буд. 12 

39,8 м2 5 років Заклади 

харчування, 

кафе, бари, 

ресторани, 

які 

здійснюють 

продаж 

товарів 

підакцизної 

групи. 

Збаразьке 

міське 

комунальне 

підприємство 

по 

благоустрою 

«Добробут», 

47302,  

Тернопільська 

обл.,  

м. Збараж,  

вул. Д. 

Галицького, 

91, 

32807813 

Збаразьке 

міське 

комунальне 

підприємство 

по благоустрою 

«Добробут», 

47302,  

Тернопільська 

обл.,  

м. Збараж,  

вул. Д. 

Галицького, 91, 

32807813 

2. Кафе «Казка» 

з 2-ма 

вхідними 

площадками  

47362, 

Тернопільська 

обл., 

Збаразький 

р.н. м. Збараж, 

вул. 

Незалежності, 

буд. 12 

44,5 м2 5 років Заклади 

харчування, 

кафе, бари, 

ресторани, 

які 

здійснюють 

продаж 

товарів 

підакцизної 

групи. 

Збаразьке 

міське 

комунальне 

підприємство 

по 

благоустрою 

«Добробут», 

47302,  

Тернопільська 

обл.,  

м. Збараж,  

вул. Д. 

Галицького, 

91, 

32807813 

 

Збаразьке 

міське 

комунальне 

підприємство 

по благоустрою 

«Добробут», 

47302,  

Тернопільська 

обл.,  

м. Збараж,  

вул. Д. 

Галицького, 91, 

32807813 

 
 

   Секретар ради                                                                      Роман НАПОВАНЕЦЬ  


